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RESUMO 
 

Essa pesquisa de trabalho de Conclusão de Curso, resultou da vontade e curiosidade 
de saber se existe e como é a interação entre o professor da sala de aula e o da Sala 
de Atendimento Educacional Especializado. Um dos maiores desafios do professor é 
trabalhar com a inclusão e a aprendizagem daqueles alunos que apresentam algum 
tipo de deficiência ou dificuldades, e foi pensando nesses casos que essa pesquisa 
buscou investigar a relação do professor regente da turma e do professor do AEE. 
Traz como objetivo geral verificar como ocorre a interação professor regente e 
professor do Atendimento Educacional Especializado/AEE nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. E como objetivos específicos: - descobrir como se efetiva a interação 
entre professor regente e professor do AEE; entender como se constrói as práticas 
educativas entre esses profissionais; e refletir sobre a aprendizagem e inclusão dos 
alunos que necessitam do Atendimento Educacional Especializado. Tem como 
metodologia a abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, contanto com 
entrevistas semiestruturadas juntos aos professores regentes e professores do AEE 
de uma escola municipal. A análise dos dados foi realizada a partir da triangulação 
dos dados encontrados com o referencial teórico. Os resultados mostraram que os 
professores regentes e os professores das salas de recurso buscam realizar 
atividades e planejamentos em conjunto, mas precisariam de mais tempo disponível 
para essas ações. A pesquisa mostrou a realidade de uma escola e o esforço que os 
professores realizam para desempenhar bem suas atividades profissionais. 
 
Palavras-chave: Educação Especial. AEE. Inclusão. Formação de Professores. 
  



 
  

ABSTRACT 
 

This Course Completion job search resulted from the desire and curiosity to know if 
there is and how the interaction between the classroom teacher and the Specialized 
Educational Service Room is. One of the greatest challenges for the teacher is to work 
with the inclusion and learning of those students who have some type of disability or 
difficulties, and it was thinking about these cases that this research sought to 
investigate the relationship between the class teacher and the AEE teacher. Its general 
objective is to verify how the interaction between the teacher and the Specialized 
Educational Service / AEE teacher occurs in the Early Years of Elementary School. 
And as specific objectives: - discover how the interaction between the conducting 
professor and the professor at the AEE is effective; understand how educational 
practices are constructed among these professionals; and reflect on the learning and 
inclusion of students who need Specialized Educational Service. Its methodology is 
the qualitative, exploratory and descriptive approach, provided with semi-structured 
interviews with the regent teachers and teachers of the ESA of a municipal school. 
Data analysis was performed based on the triangulation of data found with the 
theoretical framework. The results showed that the conducting teachers and the 
teachers in the resource rooms seek to carry out activities and planning together, but 
would need more time available for these actions. The research showed the reality of 
a school and the effort that teachers make to perform their professional activities well. 

 
Keywords: Special Education. AEE. Inclusion. Teacher training. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AEE – Atendimento Educacional Especializado 

BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC – Ministério da Educação 

NEE – Necessidades Educacionais Especiais  

  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf


 
  

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 9 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 11 

2.1 A HISTÓRIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE).. 11 

2.2 AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS ............................................ 14 

2.3 INCLUSÃO ESCOLAR ..................................................................................... 15 

2.4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA ............. 16 

3 METODOLOGIA ............................................................................................... 20 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ...................................................................... 22 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 25 

 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 27 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ..................................................................... 28 

ANEXO A – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA NA ESCOLA CAMPO DE 

ESTUDOS......................................................................................................... 29 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

 .......................................................................................................................... 30 

 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

Durante a trajetória acadêmica, muitas são as questões que nos 

desacomodam, muitas dúvidas surgem, e, a tensão de como seria o dia-a-dia em uma 

sala de aula. Nesse anseio vislumbrado a partir das práticas como componente 

curricular e os estágios supervisionados surgiu algumas inquietações relacionadas a 

relação entre o professor regente e o professor da sala de atendimento educacional 

especializado (AEE). 

Um dos maiores desafios do professor é trabalhar com a inclusão e a 

aprendizagem daqueles alunos que apresentam algum tipo de deficiência ou 

dificuldades, e foi pensando nesses casos que essa pesquisa buscou investigar a 

relação do professor regente da turma e do professor do AEE. 

E foi pensando na observação realizada durante o estágio supervisionado do 

Curso de Pedagogia que surgiu a seguinte problemática “os professores regentes e 

os professores do AEE desenvolvem um trabalho pedagógico compartilhado a fim de 

melhor qualificar as práticas educativas nas escolas?”. Partindo dessa problemática 

elaborou-se o seguinte objetivo geral “verificar como se dá a interação do professor 

regente e o professor do AEE nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”. Com a 

intenção de não deixar tão amplo o objetivo percorreu-se os seguintes objetivos 

específicos - descobrir como se efetiva a interação entre professor regente e professor 

do AEE; entender como se constrói as práticas educativas entre esses profissionais; 

e refletir sobre a aprendizagem e inclusão dos alunos que necessitam do Atendimento 

Educacional Especializado. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica. Desencadeia a defesa do direito de todos os 

alunos de estarem juntos, aprendendo sem nenhum tipo de discriminação. Acredito 

que foi pensando nessa perspectiva, que o Ministério da Educação apresentou a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que 

acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, com o objetivo de 

constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os 

alunos. 

Conforme o Artigo 1º Resolução nº 4/2009 o atendimento educacional 

especializado (AEE) é aquele “ofertado nas salas de recursos multifuncionais ou em 
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centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de Instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos” e tem como função 

complementar ou suplementar a formação dos alunos em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino (MEC, 2009). 

A pesquisa trouxe para reflexão na comunidade escolar, na qual foi 

desenvolvida, a importante relação entre esses dois profissionais, bem como o 

trabalho colaborativo na interação e experiências pedagógicas entre esses 

profissionais da educação. A escola percebeu o empenho desses profissionais para 

minimizar os problemas de aprendizagem dos alunos que necessitam de atendimento 

especializado, com vistas a uma aprendizagem significativa. Quer possam 

acompanhar as turmas onde pertencem. 

Conta com os 9 capítulos em sua organização que são: -1 a introdução que 

versa sobre a apresentação da pesquisa e sua justificativa; -2 a história do 

atendimento educacional especializado (AEE); -3 as salas de recursos 

multifuncionais; -4 inclusão escolar; -5 formação do professor para educação 

inclusiva; -6 metodologia; -7 resultados e discussões; -8 considerações finais; e -9 

referências. Espero que a leitura dessa pesquisa possa contribuir com uma forma de 

pensar e de se organizar o trabalho de professores regentes com os professores do 

atendimento educacional especializado, como forma de contribuir para uma educação 

inclusiva na educação básica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A HISTÓRIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)  

 

Atendimento educacional especializado é um conjunto de atividades, recursos 

de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular (Brasil, 2008, 

p. 1). E para melhor entende-lo se torna importante buscar a sua história no meio 

educacional. 

No Brasil Colônia (1500 a 1822), não havia um conceito sobre criança e sobre 

a assistência da criança com deficiência. Durante séculos, a educação da criança foi 

responsabilidade exclusiva família, era no convívio com os adultos e demais crianças 

que ela participava e aprendia as normas, regras e tradições de sua cultura e a 

dominar conhecimentos necessários à sua sobrevivência (BUJES, 2001). 

Durante a Idade Média, a sociedade era dominada por questões religiosas e 

afirmava que a deficiência era ocasionada por forças demoníacas, em consequência 

de tal fato, as pessoas com deficiência física e mental eram vítimas de julgamentos, 

perseguição e exclusão (SILVA, 2009). Foi então que nos tempos medievais, surgiram 

atitudes de caridade para com a pessoa com deficiência, foi então que nobres e 

representantes de ordens religiosas fundaram os primeiros hospícios e albergues que 

tinham o objetivo de acolher deficientes, porém de acordo com Silva (2009, p. 136), 

paralelamente à atitude de piedade se difundia com a ideia de que os deficientes 

representavam uma ameaça para as outras pessoas. 

A Educação Especial, de acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 9394/96, é a modalidade de educação oferecida aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. A Educação Especial tem 

como finalidade promover o acesso desses educandos às escolas do ensino regular, 

bem como propiciar a eles novas possibilidades de desenvolver suas habilidades e 

competências (BRASIL, 2008, p.11). 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de 

ensino e aprendizagem nas turmas comuns de ensino regular e então no contexto da 
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nova Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, 

que é definida como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades de educação. 

 
O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos considerando suas necessidades específicas. 
As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 
na escola e fora dela. (...) Ao longo de todo o processo de escolarização, esse 
atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino 
comum. (BRASIL, 2008, p. 16). 
 

Dessa forma podemos destacar que segundo Jannuzzi (1992), a forma de 

atendimento educacional especial para os deficientes era feita a partir de diferentes 

vertentes na educação especial no Brasil eram elas: médico-pedagógica e 

psicopedagógico. A idealização da proposta médico-pedagógica se caracterizava pela 

preocupação eugênica e com a forma higienizadora da sociedade brasileira, sendo 

assim estimou-se a criação de escolas em hospitais e clínicas, dessa forma se 

construindo a tendência mais segregativa da educação especial no Brasil. 

(MENDEZ,1995; DECHICHI, 2001). 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no 

artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, 

métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades e 

assegura a terminalidade específica aqueles que não atingiram o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e ainda assegura 

a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar.  

A Declaração de Salamanca foi um documento elaborado na Conferência 

Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, com o 

objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e 

sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social, é considerada 

um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social, ao lado da 

Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para todos 

de 1990. Ela é o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação 

inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos humanos e de 

desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 70. 
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De acordo com a Declaração de Salamanca (art. 11º, p 13) “O planejamento 

educativo elaborado pelos governos deverá concentrar-se na educação para todas as 

pessoas em todas as regiões do país e em todas as condições econômicas, através 

de escolas públicas e privadas”. 

Desta forma, uma escola que segue os princípios da inclusão deve ter por 

função a promoção da convivência entre as pessoas consideradas normais e as que 

apresentam necessidades educacionais especiais. 

 
As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem-dotadas; crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou 
nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de 
outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. (DECLARAÇÃO 
DE SALAMANCA, 1994, p. 17-18). 
 

Desta maneira podemos perceber que a Declaração de Salamanca se iguala 

os direitos de todos os indivíduos no que se refere à educação de qualidade, na 

opinião de Mrech (1998), a escola inclusiva é um espaço no qual todos os alunos têm 

as mesmas oportunidades de ser e estar de forma participativa, onde as 

oportunidades e acessos educacionais e as características individuais sejam 

marcados pela igualdade entre as pessoas. Na sua escrita a declaração se inicia com 

a seguinte ideia. 

 
O direito de todas as crianças à educação está proclamado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com veemência pela 
Declaração sobre Educação para Todos. Pensando desta maneira é que este 
documento começa a nortear Todas as pessoas com deficiência têm o direito 
de expressar os seus desejos em relação à sua educação. Os pais têm o 
direito inerente de ser consultados sobre a forma de educação que melhor se 
adapte às necessidades, circunstâncias e aspirações dos seus filhos. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 5 - 6). 
 

Sob o impacto desses documentos e dentro de um conjunto de políticas sociais, 

um discurso de "educação inclusiva" toma corpo no país, de modo que profissionais 

que atuavam na Educação Especial passam, pouco a pouco, a utilizar o termo 

"inclusão" no lugar da bandeira da "integração". Essa mudança ocorre em vários 

países, como registrado por González, ao analisar a inclusão na Espanha: 

 
O termo inclusão está sendo adotado nos Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, com a ideia de dar um passo à frente do que pretendeu a proposta 
integradora, que não tem servido para dar respostas à diversidade que se 
origina no seio da comunidade como se havia pretendido. (GONZÁLES, 
2005, p. 14). 
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2.2 AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
 

As salas de recursos foram criadas pela necessidade de apoio ao aluno que 

possuía alguma deficiência ou necessidades educacionais especiais e que 

participavam do processo de inclusão escolar. Este atendimento, a princípio era 

destinado somente aos alunos que frequentavam as séries iniciais do ensino 

fundamental; e, atualmente, foi estendido para todos os anos do ensino fundamental 

(BARRETO, 2008). 

O Atendimento Educacional Especializado realizado nas Salas de Recursos 

Multifuncionais acontece por meio do desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção 

de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e 

participem da vida escolar (BRASIL, 2006, p.13). 

Também tem como função acompanhar a utilização de recursos de tecnologia 

assistiva na sala de aula regular, articulando e orientando aos professores das salas 

regulares a conexão com outras áreas. Além disso o professor de AEE deve e precisa 

trabalhar em conjunto com os professores da sala de aula regular, pois o trabalho 

desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncionais não substitui o processo 

educacional na sala de aula. Assim como nos diz Brasil (2006, p. 14) esse trabalho 

deve suplementar, no caso dos alunos com altas habilidades, e complementa, no caso 

dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem vinculadas ou não a 

deficiência e por isso deve ser realizado individualmente ou em pequenos grupos em 

horário diferente daquele em que frequentam a classe comum.  

Com o objetivo de aprimorar o processo de inclusão, as salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) disponibilizam a esses alunos e propõem o 

desenvolvimento de um trabalho conjunto entre o professor de AEE responsável pela 

Sala de Recursos Multifuncionais e os professores da sala de aula regular. Um 

trabalho compartilhado que se torna essencial no processo de ensino aprendizagem 

de crianças deficientes ou com dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Lima, (2006, p.58) “ao pensar em Educação Inclusiva desenvolvida 

no e para a diversidade precisamos ter em mente a urgência de se respeitar as 

diferenças, já que elas são a própria natureza do homem”. O trabalho realizado em 

uma Sala de Recursos Multifuncionais é coordenado pelo professor de Atendimento 

Educacional Especializado, sendo sua responsabilidade oferecer o suporte 
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necessário aos alunos da Educação Especial através de elaboração, desenvolvimento 

e avaliação, produção de recursos acessíveis, desenvolvimento de atividades próprias 

do AEE (SANTOS; REIS, 2017). 

 

2.3 INCLUSÃO ESCOLAR 
 

É cada vez mais necessária uma educação com respeito às diferenças, de tal 

maneira que a diversidade seja vista como a entrada para um bom diálogo e para a 

reflexão e não para a exclusão. 

Nessa ótica Arnaiz Sanchez nos diz que, 

 
[...] a educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais de 
atender às dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema 
educacional, além disso, como um meio de assegurar que os alunos, que 
apresentam alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que os outros, 
ou seja, os mesmos direitos dos seus colegas escolarizados em uma escola 
regular. (ARNAIZ SANCHEZ, 2005, p. 11). 
 

Segundo o artigo ‘’As salas de recursos Multifuncionais: um caminho para a 

inclusão’’ de Thiffanne Pereira dos Santos e Marlene Barbosa de Freitas Reis (2017), 

o direito de acesso dos alunos público-alvo da Educação Especial, alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, as escolas do ensino regular foram garantidas inicialmente pela 

Constituição Federal do Brasil, no ano de 1988, no artigo 208, que institui a educação 

como dever do Estado, o qual deve garantir o Atendimento Educacional Especializado 

a esses alunos, preferencialmente na rede regular de ensino (SANTOS E REIS, 2017). 

Para Rodrigues, a Educação Inclusiva 

 
Pressupõe uma participação plena numa estrutura em que os valores e 
práticas são delineados tendo em conta as características, interesses, 
objetivos e direitos de todos os participantes no ato educativo. (RODRIGUES, 
2006, p. 303). 
 

Essa educação inclusiva implica a toda a comunidade escolar, como 

professores, direção e também alunos uma mudança de atitude frente a diversidade 

presente na escola, pois como nos diz Lima (2006) não existe inclusão se não houver 

mudança e não há inclusão plena se a mudança não for constante, consciente e 

efetiva. Desta maneira acredita-se que a escola que almeja a inclusão escolar além 

de respeitar a diversidade deve assumir uma postura para a construção de um espaço 

escolar inclusivo de todos e para todos. 
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É fundamental que a escola esteja apta para receber a todos  com suas 

peculiaridades incluindo-os sem distinção, pois conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9394/96 a inclusão escolar é um dever do Estado 

e um direito de todos os educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e então compete às escolas do 

ensino regular receber esses alunos e oferecer a eles uma educação de qualidade e 

oportunidades para desenvolverem suas habilidades. 

Na perspectiva de uma educação para todos Bersch reflete que, 

 
A inclusão traz consigo o desafio de não só acolhermos os alunos com 
deficiência, mas de garantirmos condições de acesso e de aprendizagem em 
todos os espaços, programas e atividades do cotidiano escolar. (BERSCH, 
2013, p.132). 
 

A inclusão escolar requer uma nova visão, uma mudança de mentalidade, de 

forma que todos sejam respeitados, independentemente de suas diferenças e 

transformações em toda a área educacional, além disso é necessário desenvolver um 

modelo de educação baseada na cooperação, no respeito, e nos desafios e tudo isso 

exige uma transformação contínua de atitudes e práticas de toda a comunidade 

escolar. Para Lima (2006) não existe inclusão se não houver mudança e não há 

inclusão plena se a mudança não for constante, consciente e efetiva. Assim, a escola 

que almeja a inclusão escolar além de respeitar a diversidade assume uma postura 

de abertura para a construção de um espaço de todos e para todos. 

O desenvolvimento de uma Educação Inclusiva exige a reorganização dos 

espaços educativos, a adaptação do currículo, a oferta de recursos e metodologias 

diversificadas e adequada formação dos professores os quais precisam romper com 

os velhos paradigmas de educação que acabam por privilegiar formas de exclusão 

(REIS, 2013, p.80). 

A inclusão, como uma atitude contemporânea de inclusão (PROVIN, 2011), nos 

permitirá problematizar os discursos que a disseminam como boa em si mesma, como 

obediência à lei ou pelo caráter salvacionista que tem delegado à escola o papel de 

incluir a todos.  Não se trata, portanto, de ser contra a inclusão ou as políticas que se 

voltam à produção de práticas inclusivas para todos os sujeitos, independentemente 

de sua diferença ou deficiência. 

 

2.4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 



17 
 

A formação do professor, na educação inclusiva, é um elemento de suma 

importância para o desenvolvimento de ações educativas adequadas que atendem de 

maneira igualitária todos os alunos. Segundo Sadalla (1997), a formação do educador 

que atua na Educação Especial e Inclusiva precisa ir além da presença de professores 

em cursos que visem mudar sua ação no processo ensino-aprendizagem, essa 

formação deve se tornar contínua. 

O professor de AEE deve trabalhar em conjunto com os professores da sala de 

aula regular, pois o trabalho desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncionais não 

substitui o processo educacional. Ao contrário, esse trabalho “suplementa, no caso 

dos alunos com altas habilidades/superdotação, e complementa, no caso dos alunos 

com dificuldades acentuadas de aprendizagem vinculadas ou não a deficiência” e por 

isso é “realizado individualmente ou em pequenos grupos em horário diferente 

daquele em que frequentam a classe comum” (BRASIL, 2006, p. 14). 

Diante dos objetivos e resultados da dissertação de mestrado da aluna Vania 

Fernanda Gulart Portalette, da Universidade de Santa Maria, espera-se que o 

professor tenha a capacidade de arranjar e dirigir situações de aprendizagem que 

sejam significativas para seu aluno, ou seja situações que desafie seu aluno para a 

aprendizagem e também ressalta a importância  da união da família nesse 

comprometimento, juntamente com os professores, pois através da sua participação 

no espaço escolar será mais fácil ofertar ações que contribuam para a inclusão da 

criança, possibilitando assim uma ação conjunta entre todos os envolvidos no 

processo de educação e inclusão, e assim o desafio para tornar possível a escola 

inclusiva será responsabilidade de todos. Nesse viés, Beyer (2005, p. 62-63) aponta 

que “[...] esta responsabilidade conjugada engloba os próprios alunos, as famílias, os 

professores, as equipes diretivas e pedagógicas, os funcionários, e, finalmente, os 

gestores do projeto político pedagógico”. 

Vieira (2010, p. 57), nos diz que uma formação adequada para os professores, 

implica um processo contínuo que permita ao professor refletir sobre sua prática, 

administrar sua própria formação, transformar conteúdos em objetivos de 

aprendizagem, articular as teorias empregadas com os projetos discentes para que 

compreenda suas crenças em relação ao processo e se torne um pesquisador de sua 

ação buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de aula. 

Uma das questões determinantes na aquisição de competência docente para 

efetivar a Educação Inclusiva recai sobre as estratégias de formação que são 
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ofertadas a esses profissionais, pois segundo o autor (RODRIGUES, 2008, p. 13-14), 

os professores devem ter, ao longo de sua formação profissional, acesso a um 

conjunto de experiências semelhantes às quais poderão encontrar em sua vida 

profissional. 

Em uma escola que se caracteriza inclusiva, os professores devem conhecer 

todas as possibilidades e limitações dos seus alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

 
É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim de que 
estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam assumir 
um papel - chave nos programas de necessidades educativas especiais. 
Deve ser adoptada uma formação inicial não categorizada, abarcando todos 
os tipos de deficiência, antes de se enveredar por uma formação 
especializada numa ou em mais áreas relativas a deficiências específicas. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 28). 
 

A tese da aluna Camila Pereira de Camargo da Universidade Estadual Paulista, 

intitulada como “Representações sociais acerca da educação inclusiva na formação 

inicial de professores”, traz nos resultados de sua pesquisa, que tão extremamente 

necessário quanto o AEE, é que o professor esteja preparado para lidar com as 

diferentes necessidades de aprendizagem de cada aluno, com NEE ou não. 

Em relação à formação de professores, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) lei 

9.394 de 1996, em seu artigo 59º, indica que os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos, professores regulares capacitados para a integração de alunos com 

necessidades educacionais nas salas comuns. Esta lei foi alterada pela Lei nº 12.796 

de 4 de abril de 2013, que determina em seu Art. 4º, Incisos I e III: 

 
Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
pré-escola; ensino fundamental; ensino médio; III – Atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os 
níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino 
(BRASIL, 2013). 
 

Os autores Lucca, Bazon e Lozano (2015) que destacam que muitos docentes 

se refugiam na falta ou carência de conhecimento para justificar sua atitude diante da 

inclusão, eles observam que os currículos dos cursos de formação de professores 

possuem fragilidades com relação à temática, porém isso não justifica uma postura 

de negação da parte do educador, diante da perspectiva inclusiva. 
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Ana Larisse em sua tese de mestrado na Universidade Federal do Ceará apoia-

se, e traz em seus objetivos e resultados de pesquisa, o autor Pimenta (2012), que 

em seus estudos sobre a formação de professores, reflete sobre a teoria do professor 

reflexivo e destaca que a formação linear tradicional se constitui como um processo 

que não consegue se desenvolver no licenciando o subsídio para as respostas 

necessárias do dia a dia da prática docente. 

Perrenoud diz que, 

 
A formação de professores deveria ser orientada para uma aprendizagem por 
problemas para que os estudantes se confrontassem com a experiência da 
sala de aula e trabalhassem a partir de suas observações, surpresas, 
sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem como de suas dificuldades para 
controlar os processos de aprendizagem e as dinâmicas de grupos ou os 
comportamentos de alguns alunos. (PERRENOUD, 2008, p. 22). 
 

O autor Perrenoud (2008) também nos fala sobre a formação inicial de 

professores tende a levar em conta somente ou prioritariamente, apenas alguns 

aspectos relacionados à prática do ensino, estes sendo relacionados aos 

conhecimentos teóricos e a alguns princípios pedagógicos e didáticos, para ele já é 

hora de se estabelecer as competências necessárias para a formação de um 

profissional reflexivo. 
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3 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho tem como metodologia a abordagem qualitativa de cunho 

exploratório, bibliográfico e descritivo. Segundo (GIL,1999) a pesquisa qualitativa 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer os usos de 

métodos e técnicas estatísticas (GIL,1999). 

A Pesquisa Descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Requer o 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento (Gil 1991). 

A exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, 

possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema 

da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou 

descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de 

pesquisas bibliográficas e estudos de caso (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51-52). 

Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 1999). 

A pesquisa bibliográfica é feita com o intuito de levantar um conhecimento 

disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo 

investigado. Visa analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada com 

diferentes finalidades (CHIARA, KAIMEN, et al., 2008). Promove o encontro de fontes 

primárias e secundárias e os materiais científicos e tecnológicos necessários para a 

realização do trabalho científico ou técnico-científico. Realizada em bibliotecas 

públicas, faculdades, universidades e, atualmente, nos acervos que fazem parte de 

catálogo coletivo e das bibliotecas virtuais (OLIVEIRA, 2002). Em função do 

afastamento social, a busca em bancos de dados como Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes fizeram 

parte da pesquisa bibliográfica, além de livros baixados em PDF. Para compor a busca 
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na BDTD e na Capes foi utilizado o descritor “educação inclusiva e formação de 

professores” na linha temporal de 2015-2019. 

Na BDTD foram encontrados 9 trabalhos, desses nove 3 foram selecionados 

para compor o referencial teórico. Já no portal da Capes foram encontrados 6 

trabalhos no ano de 2017, desses, dois trabalhos foram selecionados. Ambos 

contribuíram para a composição do referencial teórico relacionado ao tema da 

pesquisa. 

A pesquisa empírica contou em sua amostra com 4 professores regentes que 

atuam nos Anos Iniciais, denominados PR1, PR2 e PR3, e, 1 professora regente da 

sala de recurso do AEE, denominado PSR, de uma escola pública do Município de 

Garruchos/RS. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário com 4 perguntas 

abertas, instrumento escolhido para dar resposta ao problema dessa pesquisa 

(APÊNDICE A). O contato com a escola foi feito através de e-mail que foi quando eu 

enviei a carta de apresentação da pesquisa, logo após marcamos uma visita, 

respeitando todas as medidas de segurança em função da pandemia, nessa visita eu 

apresentei a diretora da escola o Termo de Conscientemente Livre e Esclarecido, a 

qual autorizou que os professores participassem. 

O questionário tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos podem dar frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas 

dos informantes (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). O questionário está focalizado em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista. Para o autor, esse tipo de instrumento pode fazer emergir informações de 

forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas (MANZINI 1990;1991, p. 154). 

O procedimento adotado para a realização da pesquisa seguiu os seguintes 

passos: apresentação das intenções da pesquisa na escola, assinatura do termo de 

consentimento livre esclarecido pelos sujeitos da pesquisa (ANEXO A), aplicação do 

questionário. O questionário foi disponibilizado à Diretora, em dia e horário de 

funcionamento da escola, que o entregou aos professores sujeitos da pesquisa. Os 

professores enviaram as respostas por e-mail para a pesquisadora. A análise de 

dados seguiu a análise descritiva com triangulação de dados, referenciais teóricos, 

dados empíricos e impressões da pesquisadora. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Esse capítulo tem como intenção dar destaque as informações coletadas no 

questionário destinado aos professores regentes de turmas dos Anos iniciais e ao 

professor das salas de recurso, bem como construir discussões a partir dos 

referenciais elucidados e a percepção da pesquisadora. 

O questionário destinado aos professores regentes e ao professor da sala de 

recurso compreendeu 4 perguntas abertas que foram: - em sua escola de que maneira 

se dá a interação do professor regente e o professor do AEE nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental?; - que saberes docentes se apresentam nessa interação entre 

esses dois profissionais da educação?; - como são construídas as práticas educativas 

entre esses profissionais para que atendam os alunos com necessidade especiais 

e/ou dificuldades de aprendizagem? - Você acredita que essa interação contribui para 

a aprendizagem e inclusão dos alunos que necessitam do Atendimento Educacional 

Especializado? 

A primeira pergunta teve a intenção de descobrir como ocorre a interação entre 

o professor regente, que atua nos Anos Iniciais, e o professor do AEE. Os professores 

PR1 e PR2 responderam que ocorre um diálogo, a fim de ser compartilhado as 

dificuldades encontradas pelo professor regente no planejamento e aplicação de aulas 

com o professor do AEE. Ambos juntos tentam buscar alternativas para conduzir a 

aprendizagem dos alunos. O PR2 enfatiza a necessidade de maior interação entre 

esses profissionais, e talvez a elaboração do plano de aula e atividades em conjunto. 

O PR3 respondeu que na escola em que trabalha não há um horário fixo para 

interação com o professor AEE, que trocam ideias entre as aulas e intervalos. E a 

professora da sala de recurso PSR no momento que em que o aluno é encaminhado 

para atendimento na sala de AEE, ocorre uma conversa com o professor regente dos 

Anos Iniciais para saber como está sendo o desenvolvimento da sua aprendizagem 

em sala de aula, saber das suas dificuldades, e em qual área do conhecimento. Ao 

tomar conhecimento dessas informações, o professor do AEE irá realizar as 

testagens, verificando quais os melhores recursos e meios para trabalhar com esse 

aluno, sempre auxiliando, orientando e dispondo de meios para o professor trabalhar 

em sua sala de aula. 

De acordo com o decreto 7.611/2011 os professores das classes comuns e 

profissionais do AEE devem trabalhar articulados, visando à disponibilização dos 
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serviços, dos recursos pedagógicos, acessibilidade ao currículo e estratégias que 

possibilite uma efetiva aprendizagem para todos, desta maneira a legislação nos 

orienta que este trabalho é em conjunto e não apenas do profissional do AEE ou do 

professor de sala de aula, e sim um trabalho em parceria e colaboração para melhorar 

nossa prática. 

 
O planejamento educativo elaborado pelos governos deverá concentrar-se 
na educação para todas as pessoas em todas as regiões do país e em todas 
as condições econômicas, através de escolas públicas e privadas. 
(Declaração de Salamanca art. 11º, p 13). O professor de AEE deve trabalhar 
em conjunto com os professores da sala de aula regular, pois o trabalho 
desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncionais não substitui o processo 
educacional. (BRASIL, 2006, p. 14). 
 

A pergunta dois trouxe para discussão os saberes docentes presentes na 

interação desses dois profissionais. Os PR1 e PR2 trazem como saberes a troca de 

experiência e conhecimento. O PR2 reforça esses conhecimentos e experiência em 

um olhar, especialmente, voltado para a dificuldade de cada aluno, a busca por mais 

conhecimento, seja através de livros ou pesquisas, e acima de tudo uma educação 

que seja motivadora, criativa e lúdica, tanto no AEE como na sala de aula regular. 

O PR3 coloca em evidencia a necessidade de conhecer o aluno e suas 

dificuldade e limitações, planejando uma atividade em conjunto para esse fim. Para o 

PSR são saberes com um olhar especial, procurando atingir esse aluno no seu 

intelectual, os dois em busca de uma aprendizagem motivadora, que haja um 

conhecimento, mesmo as vezes ele sendo pouco, mas de grande valia. 

 
A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua 
utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns de 
ensino regular e então no contexto da nova Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, que é definida como uma 
modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades 
de educação. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse 
atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino 
comum. (BRASIL, 2008, p. 16). 
 

Em relação a pergunta três como são construídas as práticas educativas entre 

esses dois profissionais os professores PR1 e PR2 responderam que ocorrem através 

do diagnóstico do aluno, através da observação, no convívio, nas brincadeiras lúdicas, 

e também através da experimentação, sempre observando o que o aluno se adapta 

melhor e que o motive na sala de aula. 
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O PR3 diz que se não conhecem o aluno, o profissional AEE irá orienta-los 

sobre as limitações e será planejado em conjunto com o professor de atividades algo 

que facilitara a compreensão do aluno em relação ao conteúdo que deve ser ensinado. 

E quando o aluno já é conhecido apenas ocorre o relato de como está indo a 

aprendizagem do mesmo. E o PSR explicou que ambos constroem juntos, com 

observações, pesquisas, testagens, usando materiais didáticos, lúdicos e outros 

meios, esses dependendo da necessidade do aluno. 

 
[...] espera-se que o professor tenha a capacidade de arranjar e dirigir 
situações de aprendizagem que sejam significativas para seu aluno. A 
formação de professores deveria ser orientada para uma aprendizagem por 
problemas para que os estudantes se confrontassem com a experiência da 
sala de aula e trabalhassem a partir de suas observações, surpresas, 
sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem como de suas dificuldades para 
controlar os processos de aprendizagem e as dinâmicas de grupos ou os 
comportamentos de alguns alunos. (PERRENOUD, 2008, p. 22). 
 

E quando questionado aos professores se essa interação contribui para a 

aprendizagem dos alunos que necessitam do AEE. Os professores PR1 e PR2 

responderam que contribui muito. Sustentaram que em decorrência dessa troca é que 

os educadores irão conseguir atingir a necessidade e realidade do aluno. E que o 

trabalho em conjunto sempre traz bons resultados, possibilitando assim uma 

aprendizagem de qualidade para os alunos de precisam do Atendimento Educacional 

Especializado. 

O PR3 acredita que a interação ajuda muito, que seus alunos que frequentam 

AEE apresentam bons resultados, e com a ajuda do professor de AEE consegue 

compreender melhor certas atitudes do seu aluno, o que facilita o trabalho e o 

progresso do aluno. E O PSR acredita que sim, que contribui e muito. Esse trabalho 

em conjunto é essencial para que ambos realizem um bom trabalho, e, também para 

que o aluno possa evoluir na sua aprendizagem. “Esse atendimento complementa 

e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 

escola e fora dela [...]” (BRASIL, 2008, p. 16). 

Os professores AEE devem e precisam trabalhar em conjunto com os 

professores regulares. Ao pensar em educação inclusiva é necessário respeitar todas 

as diferenças. Estamos em processo da inclusão social, a qual se faz cada vez mais 

presente no cotidiano de todos os brasileiros, na sala de aula, na oportunidade de 

emprego e também no empreendedor com dificuldades especiais, pois todos somos 

capazes e juntos venceremos o preconceito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A social é um tema da atualidade, não só questionado nas escolas, mas na 

sociedade de maneira geral, há campanhas publicitárias sobre esse tema. Busquei 

com esse trabalho respostas para o seguinte: “Os professores regentes e professores 

AEE, desenvolvem um trabalho pedagógico compartilhado, a fim de melhorar e 

qualificar as práticas educativas nas escolas?”. E com o questionário apresentado aos 

professores que colaboraram para essa pesquisa, ressalto que sim, os movimentos 

de inclusão e trabalho pedagógico integrado entre os professores estão acontecendo 

de forma gradativa e contínua. 

Realizar esta pesquisa me proporcionou saber que como futura pedagoga, o 

estudo e aprimoramento das técnicas de ensino serão constantes em minha vida, pois 

novos desafios sempre estarão surgindo no dia-a-dia dentro da sala de aula, e no 

convívio social como um todo. A inclusão social na sua essência é um desafio, pois 

padrões de comportamento e preconceitos estão enraizados em nosso ser, como 

vimos na idade média, as pessoas com deficiência física ou mental representavam 

uma ameaça para os demais, sendo assim, eram excluídos do convívio social. 

Como percebemos mediante o questionário respondido pelos professores e a 

pesquisa bibliográfica realizada, as atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se 

daquelas realizadas na sala de aula convencional, esses ensinamentos não 

substituem a escolarização e sim complementam a formação do aluno, dando ao 

professor regente mais clareza de como trabalhar as limitações do seu aluno, após 

ele passar pela AEE, e ocorrer a comunicação entre esses profissionais. 

A inclusão escolar é um dever do estado, e as escolas compete receber esses 

alunos e oferecer ensino de qualidade e oportunidade para que desenvolvam suas 

habilidades, independente das suas limitações e potencialidades. É fundamental 

revolucionar a formação pedagógica, para que os professores concluam seus cursos 

aptos a atuar com as diversidades com consciência, segurança e respeito mútuo entre 

todos e para todos, devem saber ler em braile e a linguagem de libra, isto é o básico. 

Os professores ao longo de sua formação devem ter acesso a um conjunto de 

experiências semelhantes com as quais poderão encontrar na vida profissional. 

Garruchos, é um município pequeno no interior do estado do Rio Grande do 

Sul, com uma grande dificuldade de acesso, pela distância e se agrava por ser 

somente estrada de chão, apesar disso se destaca em muitos fatores quando se trata 
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de educação. Após os dados coletados se percebe que os professores regentes 

trocam saberes com os professores do AEE, e que além disso desejam fazer mais, ir 

além, tendo um tempo reservado somente para estudar, trocar experiências e 

saberes, em relação a necessidade de cada aluno, e além disso reconhecem a 

importância dessa troca de saberes e desse trabalho em conjunto para a 

aprendizagem dos alunos que necessitam do Atendimento Educacional 

Especializado. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  
 

QUESTIONÁRIO 

1. Em sua escola de que maneira se dá a interação do professor regente e o 

professor do AEE nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? 

 

 

2. Que saberes docentes se apresentam nessa interação entre esses dois 

profissionais da educação? 

 

 

3. Como são construídas as práticas educativas entre esses profissionais para 

que atendam os alunos com necessidade especiais e/ou dificuldades de 

aprendizagem? 

 

 

4. Você acredita que essa interação contribui para a aprendizagem e inclusão dos 

alunos que necessitam do Atendimento Educacional Especializado? 
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ANEXO A – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA NA ESCOLA CAMPO DE ESTUDOS 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado(a): Maria de Lourdes Santos 
Esta pesquisa intitulada, “PROFESSORES REGENTES E PROFESSORES 

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: INCLUINDO SABERES”, será desenvolvida por meio 

da aplicação de metodologia a ser definida. Estas informações estão sendo 

fornecidas para subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser 

ferramenta para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul- UERGS. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas pelo Contato:(55)991737925 endereço 

eletrônico: fernanda-machado@uergs.edu.br. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento 

e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa do 

trabalho de conclusão de curso intitulada “PROFESSORES REGENTES E 

PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL: INCLUINDO SABERES”. O 

pesquisador responsável por essa pesquisa é Fernanda Barcelos, que pode ser 

contato no telefone (55) 991737925 ou no endereço Rua Senador Pinheiro Machado, 

1637, Centro, São Nicolau e e-mail fernanda-machado@uergs.edu.br. 

Será realizada a análise a partir dos discursos escritos nas cartas produzidas 

ao longo da pesquisa, tendo como objetivos verificar quais os saberes que fazem 

parte da interação professor regente e professor do Atendimento Educacional 

Especializado/AEE nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; descrever como se dá 

a troca de saberes entre esses profissionais; contribuir com o processo de inclusão 

dos alunos que necessitam do Atendimento Educacional Especializado. 

A justificativa pretende-se com essa pesquisa saber se existe entre esses 

professores uma interação pedagógica com troca de saberes para a melhor atender 

seus alunos que necessitam de atendimento especializado, que será justificada a 

partir das respostas dadas pelos profissionais entrevistados. Tendo em vista o cenário 

de distanciamento social ao qual nos encontramos por causa da pandemia do COVID-

19. Tendo em vista os protocolos de saúde, esses procedimentos ocorrerão por meio 

de plataformas virtuais: sala de aula virtual, plataforma de vídeo chamada e e-mail. 

Não é obrigatório a participação de todas as etapas desta pesquisa, você pode optar 

por realizar apenas algumas etapas. 

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, por evolver uma ação que 

será realizada de sua casa, utilizando dispositivos que tenham acesso à internet. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão a contribuição 

com conhecimento para o desenvolvimento da pesquisa, experienciar situações de 

aprendizagem. 

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será a pesquisadora 

Fernanda Barcelos. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 

haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 
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Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

despesa e constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não-identificação do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar 

seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão 

destruídos. 

Normalmente, este termo de consentimento livre e esclarecido possui 2 (duas) 

páginas e é feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do 

pesquisador e outra com o participante da pesquisa. No entanto, ciente da 

necessidade de mantermos o isolamento social, nesta pesquisa o termo de 

consentimento livre e esclarecido será enviado por e-mail para cada participante, e 

este, deverá responder à este e-mail com a seguinte colocação: “Eu, Margarete 

Smolski Orizenco aceito  o termo de consetimento livre e esclarecido. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 

especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas 

em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os padrões 

éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-

Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 

91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br. 

Nome do participante: Margarete Smolski Orizenco 

 
           _____________________________                                _____________________________ 
Assinatura participante da pesquisa/responsável legal                     Assinatura pesquisador(a) 
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